
Karta produktu – Chrysal Professional 2 Bag-in-Box 

Chrysal Professional 2 Bag-in-Box to ulepszony produkt do pielęgnacji wszystkich kwiatów ciętych 
(z wyjątkiem Anthurium). Chrysal Professional 2 jest teraz dostępny w bardziej ekologicznym opakowaniu 
typu Bag-in-Box, w którym zastosowano 70% mniej plastiku niż w naszych niebieskich pojemnikach.

 
Informacje
 Ulepszona odżywka do wszystkich ciętych kwiatów z wyjątkiem

Anthurium.
 Do stosowania w chłodniach, w fazie transportu i sprzedaży

detalicznej.
 Zawiera odpowiednią ilość składników odżywczych, które

zapewniają kwiatom naturalny rozwój, ale nie doprowadzają do
ich pełnego rozkwitu.

 Po zużyciu można w łatwy sposób oddzielić karton od
opakowania wewnętrznego wewnętrzna, dzięki czemu
pozostałości są łatwe w utylizacji.

 Produkt dostępny jest w pojemności 20l, dzięki czemu jest
dostosowany parametrów europejskich przesyłek pocztowych.

 

Efekty
 Utrzymuje piękny wygląd kwiatów nawet o 50% dłużej w

porównaniu do samej wody.
 Stymuluje pobór wody, zapobiegając w ten sposób „wygięciu

szyi” kwiatów.
 Obniża pH wody.
 Utrzymuje kwiaty i liście w optymalnym stanie.
 Zachowuje kolor kwiatów.
 Sprawia, że liście i łodygi pozostają jędrne, zielone, zapobiega powstawaniu śluzu na łodygach.
 Po rozpuszczeniu woda pozostaje przejrzysta i bez zapachu.

 
Zastosowania
 Produkt odpowiedni do wszystkich rodzajów wody z kranu.
 Może być dozowany ręcznie lub automatycznie.
 Łatwa kontrola dawki za pomocą glukometru.
 

Zalecenia
 Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu, najlepiej w temperaturze między 5 ° C a 25 ° C.
 Okres ważności: 18 miesięcy przy przechowywaniu w odpowiednich warunkach w zamkniętym 

opakowaniu.
 PH gotowego do użycia roztworu: 3,5 - 5,5 w zależności od zasadowości wody.
 Dawkowanie: 5 ml na litr wody.
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 Maksymalny czas stosowania produktu wynosi 5 dni. Roztwór nadaje się do ponownego użycia w czasie
maksymalnie do 5 dni, czas ten zależy od warunków panujących w pomieszczeniu. Kwiaty należy 
przechowywać w chłodnych temperaturach.

 Nie mieszać używanego roztworu ze świeżo przygotowanym.
 Nie stosować w niepowlekanych metalowych pojemnikach (cynkowych, miedzianych, żelaznych)
 Pozostałości roztworu można odprowadzić do kanalizacji.

Oszczędności
 Zmniejsza ilość wyrzucanych kwiatów nawet o 50% w porównaniu do kwiatów trzymanych w samej 

wodzie.
 Pozwala wydłużyć okres dystrybucji i sprzedaży.
 Zmniejsza zużycie wody i obniża koszty pracy, ponieważ roztwór może być ponownie użyty.
 Zmniejsza ilość możliwych reklamacji od klientów. 
 Zmniejsza ilość odpadów, ponieważ wewnętrzna wkładka zawiera 70% mniej plastiku niż niebieski 

pojemnik.
 Wystarczy oddzielić pusty pojemnik od zewnętrznego kartonu i zutylizować zgodnie z lokalnymi 

zasadami dotyczącymi recyklingu.
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